
Čj_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 13.4. do 17.4. 2020 

 

 

pondělí  13.4.  Velikonoce 

úterý       14.4.  

SLOVESNÝ ZPŮSOB 

uč. str. 146 – přečti si žlutý rámeček a napiš si nebo vytištěné nalep do sešitu:  

Slovesný způsob  

 Rozlišujeme slovesný způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. 

 Způsob oznamovací vyjadřuje děj, který se uskutečňuje, uskutečnil nebo uskuteční 
(přemýšlím)  

  Způsob rozkazovací vyjadřuje děj, který se má podle rozkazu uskutečnit nebo 
neuskutečnit (přemýšlej) 

 Způsob podmiňovací vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit (přemýšlel bys) 

 uč. str. 146 / cv. 4 – vypiš slovesné tvary a slovesný způsob, který vyjadřují 

středa      15.4. 

uč. str. 148 – přečti si žlutý rámeček a napiš si nebo vytištěné nalep do sešitu: 

Tvary rozkazovacího způsobu  

 Tvary rozkazovacího způsobu vyjadřují osobu, číslo, ale nevyjadřují čas. Tvoří se jen v 2. os. j. 
a mn. čísla. Pro 3. os. je vyjadřujeme pomocí částic ať, nechť. - např. Ať vstoupí! 

uč. str. 148 / 3 

Vypiš do sešitu pouze slovesa, ve kterých musíš doplnit písmeno. Je v tomto cvičení nějaké sloveso, 
které není rozkazovacího způsobu? Pokud je najdeš, zapiš, jakého je způsobu. 

 SLOH – uč. str. 131 a 132/cv. 6 a) – přečti si text a do slohového sešitu popiš podle obrázku na str. 
131 bílou paní. Dále se pokus zjistit, co je to pověst. 

čtvrtek     16.4. 

uč. str. 150 a 151 – přečti si žluté rámečky a napiš si nebo vytištěné nalep do sešitu: 

 

 

 

 

 Tvary podmiňovacího způsobu 
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 č.j. č. mn. 

1.os. četl bych četli bychom 

2.os. četl bys 
(umyl by ses, povídal by sis) 

četli byste 

3.os. četl by četli by 

Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj, který by mohl nastat: Zítra bych k tobě 
přišel. 

Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené z příčestí činného a ze zvláštních tvarů bych, bys, 
by, bychom, byste, by. 

Pozor na tvary zvratných sloves v 2. os. č. jednotného! 

 Např. smát se – smála by ses; odpočinout si – odpočinul by sis 

 uč. str. 150 / cv. 1 a) i b) – vypiš do sešitu 

Čtení: pokračuj ve čtení své knihy 

pátek        17.4. 

uč. str. 151 /cv. 2 a), b), c) – napiš do sešitu  

uč. str. 152 a 153 – přečti si žluté rámečky  

Zvratná slovesa v minulém čase převeď z 1. os. č. j. do 2. os. č. j. a toto cvičení přepiš do seš. 

Přála jsem si nové kolo. Cestu jsem si dobře zapamatoval.  Koupil jsem si stavebnici. 
Převlékla jsem si šaty. V potravinách jsem si nakoupil mnoho sladkostí. 

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

 

 

Přeji hodně úspěchů v domácím učení!      J. Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 13.4. do 17.4. 2020 

 

 

pondělí 13.4.  Velikonoce 

DOPORUČENÁ VIDEA NEJSOU POVINNÁ! 

úterý 14.4.   opakuj si: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-37/ 

 

Zopakuj si ze zaslaných přehledů převody jednotek času a v učebnici na s. 48 / 1; 

zapiš si do sešitu: Jednotky času: 

 hodina (h), minuta (min), sekunda (s) 1 h = 60 min, 1 min = 60 s, 1 h = 3 600 s 

 uč. str. 48 / cv. 2 – do sešitu 

středa 15.4. 

GEOMETRIE - uč. str. 46 – obvod trojúhelníku  

Videa: 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-51/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-52/ 

 

Nadpis do sešitu: Obvod trojúhelníku  

Pod nadpis si zapiš a zapamatuj si:  

Obvod trojúhelníku je součet délek všech jeho stran. 

 uč. str. 46 / cv. 2 – narýsuj si trojúhelník podle zadání do sešitu. Nejdříve si zapiš délky jeho 

stran: |AB| = 5 cm |AC| = 4 cm |BC| = 3 cm  

Výpočet obvodu: |AB| + |AC| + |BC| = 5 cm + 4 cm + 3 cm = 12 cm  

U narýsovaného trojúhelníku vyznač strany a, b, c. a napiš si pod něj vysvětlení:  

Strana a leží proti vrcholu A. Strana b leží proti vrcholu B. Strana c leží proti vrcholu C.  

Pod toto cvičení si napiš a dej si do rámečku poučku, kterou je nutné si zapamatovat:  

Obvod trojúhelníku vypočítáme: o = a + b +c  

Podívej se na cvičení 2 – grafické určení obvodu trojúhelníku. (Úsečku AB protáhneš tak, aby 

vznikla přímka. Kružítko zapíchneš do bodu A a velikost úsečky AC přeneseš na přímku 
směrem doleva. To samé uděláš s úsečkou BC. Její délku přeneseš na přímku směrem 

doprava.  
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cv. 3 – narýsuj do sešitu 

čtvrtek 16.4. 

uč. str. 48 / cv. 3 – ústně a cv. 5, 6 – do sešitu 

opakuj si: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-38/ 

 

pátek 17.4. 

uč. str. 48 / cv. 9 – první 2 sloupce – do sešitu 

opakuj si: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-39/ 

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

 

 

Přeji hodně úspěchů v domácím učení!      J. Navrátilová 
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Aj_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 13.4. do 17.4. 2020 

 

 

Úterý 14.4. 

Zapiš si 5 slovíček ze s. 47 dole v učebnici do svého sešitu na slovíčka a nauč se je a na s. 46 

dole ústně přelož všechna slovesa (uvědomíš si tak, jestli je ovládáš)  

V PS na s. 46 doplň názvy místností ve cv. 1 

Středa 15.4. 

Procvičuj si slovní zásobu na základě vloženého balíčku slovíček na: 

https://www.wocabee.app/ 

Vypracuj test z lekcí 15 – 22 – je rozdělen na 2 části (druhou pošlu někdy příště). Odpovídej 

na papír tak, že zapíšeš číslo úkolu (začínáš až druhým úkolem) a k písmenům zapisuješ 

odpovědi. V posledním úkolu tvoříš dvojice – písmeno a číslo 

Pátek  17.4. 

PS s. 46 / 2, 3 

PS s. 47 / 5 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PS s. 47 / 6    jen kdo chce (dobrovolné cvičení) 

Dobrovolné je také procvičování na WocaBee 

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

 

 

Přeji hodně úspěchů v domácím učení!      J. Navrátilová 
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  Chytrová 

 

4. B Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  – Chýtřova  – 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 13. – 17. 4. 2020 

středa 15. 4. 2020 

S pomocí učebnice, str. 29 - 33, vypracuj níže položené otázky. Odpovědi piš do sešitu. Každá otázka má svoje číslo, 

tak si napiš čísla. Otázky prosím neopisuj. Nezapomeň na datum. Namaluj obrázky pod otázky. Po vypracování mi 

prosím pošli foto tvojí tvorby. Děkuji.   

U lidských obydlí 

1. Hmyzožravec, který si pod zemí buduje složitou spleť ______________. 

2. Kořist hledá pomocí _______________. 

3. Má i dobrý __________. 

4. Díky dokonalému _________________ dokáže uniknout nebezpečí. 

5. Zrak má __________________. 

6. K hrabání používá lopatovité ____________________. 

7. Je užitečný tím, že _____________________. 

 

1. Pěvec, výhradně _________________. 

2. Za letu loví mouchy, hmyz a také __________. 

3. Staví si _______________________ z hrudek uhnětených z ______a __________. 

4. V září __________ do ______________ v Africe. 

5. Zpět se vrací_______________ (na jaře/v létě)? 

 

1. Mezi létající savce patří __________________. 

2. Létání mu umožňují ______________________. 

3. Na spaní se  _______________ a spí _____________________. 

4. Živí se __________. 

5. Motýly, můry a brouky loví hlavně v _______. 

6. Je vítaným pomocníkem lesníků a sadařů, protože ______________________________. 

 

Kdyby byl jakýkoliv problém, tak mě neváhejte kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.  

Ať se daří! 
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4b_vl_rich_13_17_duben_zadání 

Vlastivěda 

Richterová Helena 

richterova@zsdolnikounice.cz 

období:  13. 4.-17. 4. 

Nové zadání: 

Opakování – Poslední Přemyslovci 

Doplň prosím tento zápis, napiš, nebo nalep ho do sešitu a pošli ofocený zpět. 

 

Poslední Přemyslovci 

Syn Přemysla Otakara ll…………………………………………byl vězněn 

   německými vévody na hradě …………………………………Později ho  

  odvezli do ………………………………………………Mezitím tlupy  

německých …………………………….loupily a tyranizovaly obyvatelstvo 

 Čech a Moravy. Teprve po pěti letech se ………………………………… 

Podařilo zařídit, aby se mladý král vrátil do Čech. 

Za vlády Václava ll. vzkvétala ……………………………., rozvíjela se řemesla 

 a obchod. Díky bohatství …………………………………………………………. Zavedl 

 nové peníze……………………………………………………… 

(Platily v celé Evropě.) 

Václava ll. si velmi vážily okolní národy. Byl nejen králem českým, 

 ale i polským a uherským. 

Jeho syn…………………………. Vládl krátce. Neuhájil tři královské koruny. 

 Vzdal se uherské koruny, aby se mohl vypravit na vojenskou výpravu 

 do Polska. Cestou tam byl v …………………………………………….. zavražděn.   

Zemřel mladý a bez mužského následníka trůnu.  

Po více než 400 letech rod Přemyslovců ………………………………………………. 
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Protože končí doba, kdy v Českých zemích vládli Přemyslovci, zkusíme test. 

Prosím, klikněte na následující odkaz, otevře se Vám test v Google, vyplňte ho a klikněte na odkaz 

odeslat. 

https://forms.gle/GM1e9oDevkHcxeaz6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lucemburkové na českém trůnu 

Přečti si v učebnici str. 23 a písemně do sešitu odpověz na tři modré otázky a pošli mi tvůj zápis. 

 Na You-tube  se podívej na“ Dějiny udatného českého národa: Co dál ve 14. století, Jan 

Lucemburský.“ 

https://forms.gle/GM1e9oDevkHcxeaz6

